MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

CHAMADA PÚBLICA Nº 03
UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - UFPel

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PREC da Universidade Federal de
Pelotas - UFPel torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para
participação em disciplinas relacionadas à Universidade Aberta à Terceira Idade,
Programa de Desenvolvimento Institucional que se organiza através de cursos não
regulares, destinados a promover integração social e educacional, em prol da qualidade
de vida da pessoa idosa.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 O processo de inscrições, regido por esta Chamada Pública, destina-se a pessoas
com 60 anos ou mais, da comunidade externa à UFPel.
1.2 A pessoa interessada em participar desta Chamada Pública, deverá realizar sua
inscrição, sendo que a escolha das disciplinas (em um dia da semana) se dará por ordem
de inscrição, em formulário on line( https://goo.gl/forms/dtFjXX804nUV2TuA3 ). Serão
oferecidas 75 vagas no total, sendo 25 em cada dia. Mais informações podem ser
obtidas através do telefone da PREC (53) 32843990 ou 32843992.
2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA
2.1 Poderá inscrever-se nesta Chamada Pública a pessoa com 60 anos ou mais no
momento da inscrição.
2.2 Atender às demais exigências contidas neste Edital.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições se darão através de formulário eletrônico, entre os dias 05 de maio a
10 de maio de 2017. Assim como, as inscrições poderão ser efetuadas através do
telefone da PREC (53) 32843990 ou 32843992, seguindo também o critério de ordem
de inscrição.
3.2 O formulário estará disponível na página http://portal.ufpel.edu.br/
3.3 As disciplinas ofertadas serão gratuitas, disponibilizadas conforme tabela abaixo:
Disciplina
Dia da semana
Memória e Aprendizagem Segunda-feira
na 3ª Idade e Problemas
Filosóficos
História de Pelotas e Terça-feira
Envelhecimento
e
qualidade de vida: a
dinâmica
da
vida
contemporânea
Educação Patrimonial e Quarta-feira
Informática

Horário
14:00 às
17:30 h

Local
Sala 308 (ANGLO - Rua
Gomes Carneiro, nº 01)

14:00 às
17:30 h

Auditório do Museu do Doce
(Pç. Cel. Pedro Osório,
Casarão 8)

14:00 às
17:30 h

Sala Pós 2 - 4º andar (ANGLO
- Rua Gomes Carneiro, nº 01)

4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
4.1 As vagas serão preenchidas por ordem da inscrição.
4.2 No primeiro dia de atividades (no dia da aula escolhido pelo candidato a vaga) os
participantes deverão apresentar documento de identidade original e uma cópia.
4.3 Será excluído do processo o candidato que prestar informações que não possam ser
comprovadas.
5. DO RESULTADO
5.1 O resultado será divulgado no portal da UFPel (http://portal.ufpel.edu.br/).
5.2 Os candidatos classificados terão duas semanas do início das aulas para confirmação
formal do interesse junto às professoras das disciplinas. Sendo chamados os suplentes
após este prazo.
5.4 Os candidatos classificados conforme divulgado no portal da UFPel
(http://portal.ufpel.edu.br) deverão comparecer nas salas de aulas designadas neste
Edital no dia da semana escolhido. Não será chamado por telefone quem recebeu a
vaga, pois será publicado no portal UFPel. Qualquer dúvida quanto à classificação do
candidato o mesmo poderá telefonar para a PREC (53) 32843990 ou 32843992.
6. DA CERTIFICAÇÃO
6.1. Será fornecido certificado de participação a todos aqueles que frequentarem, no
mínimo, 75% das atividades.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A inscrição na Chamada Pública implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste documento.
7.2. A UFPEL se reserva ao direito de suspender, interromper, retomar ou cancelar este
Edital a qualquer momento, de acordo com a sua oportunidade e conveniência, sem
gerar quaisquer expectativas e/ou indenizações aos inscritos.
7.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, cabendo recurso à
Pró-Reitora de Extensão e Cultura.
8. DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA CHAMADA PÚBLICA:
ETAPAS
Publicação do Edital
Período de Inscrições
Edital
Preliminar
Homologação das Inscrições
Divulgação do resultado
Início das atividades
Término das atividades

DATAS
05/05/2017
De 05 de maio a 10 de maio de 2017
de 10 de maio 2017
11 de maio de 2017
15 de maio de 2017
16 de agosto de 2017
Pelotas, 05 de maio de 2017.

Francisca Ferreira Michelon
Pró-Reitora de Extensão e Cultura
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